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Aanpassing bijdrageregeling multifunctioneel centrum 

  

Als gebruiker van een multifunctioneel centrum (MFC) betaalt u een persoonlijke bijdrage. Het 

VAPH verplicht de bijdrage voor dagopvang en verblijf. Voor begeleiding mag een MFC een bijdrage 

vragen. De hoogte van de bijdrage verschilt per ondersteuning. U kunt de bedragen terugvinden op 

de website van het VAPH via deze link.  

 

De bijdrage die een MFC moet innen, wordt beperkt op dag- en maandbasis. Bij gebruikers tot 21 

jaar is er daarbij een link met het groeipakket.  

 

Als u een gebruiker bent tot 21 jaar en een groeipakket ontvangt, mag de bijdrage op maandbasis 

momenteel niet hoger zijn dan de som van de volgende delen van het groeipakket dat u krijgt: 

● het basisbedrag 

● de eventuele leeftijdstoeslag 

● de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte  

 

Deze berekeningswijze wijzigt vanaf 1 februari 2023. 

 

Waarom wordt de berekeningswijze aangepast? 

Jongvolwassenen kunnen sinds kort vanaf 18 jaar - voorheen 21 jaar - een inkomensvervangende 

https://www.vaph.be/organisaties/mfc/algemeen
https://www.vaph.be/organisaties/mfc/bijdragen


 

tegemoetkoming (IVT) en integratietegemoetkoming (IT) aanvragen via de FOD Sociale Zekerheid, 

directie-generaal Personen met een Handicap. De Vlaamse Regering besliste daarop dat 

jongvolwassenen die een IVT of IT ontvangen, rechthebbende blijven op het groeipakket, maar dat 

dit niet kan worden gecombineerd met de zorgtoeslag voor kinderen met specifieke 

ondersteuningsbehoeften. 

 

Als u een IVT of IT ontvangt, zal uw groeipakket mogelijk dalen doordat de zorgtoeslag voor 

kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften wegvalt. Daardoor kan volgens de huidige 

berekeningswijze (zie hoger) ook de persoonlijke bijdrage die u op maandbasis aan een MFC moet 

betalen, dalen. Anderzijds ontvangt u - in combinatie met resterende onderdelen van het 

groeipakket - wel een IVT of IT via de federale overheid. 

 

Op die manier ontstaat er een ongelijkheid in de te innen bijdrage tussen jongvolwassenen tot 21 

jaar die geen IT of IVT ontvangen en de jongvolwassenen die dat wel doen.  

 

De bijdrageregeling  voor MFC’s wordt aangepast zodat jongvolwassenen uit de leeftijdsgroep van 

18 tot 21 jaar die enkel een groeipakket ontvangen en deze die het groeipakket combineren met 

een IVT of IT, gelijk behandeld worden.  

 

Hoe wordt de berekeningswijze aangepast? 

Enkel voor gebruikers tot 21 jaar die zowel een groeipakket als een IVT of IT ontvangen, wijzigt de 

bijdrageregeling vanaf 1 februari 2023. 

 

De door u ontvangen IVT en IT wordt vanaf dan meegenomen in de berekening van de bijdrage. 

Beide tegemoetkomingen nemen in de aftoppingsregels namelijk de plaats in van de weggevallen 

zorgtoeslag voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften uit het groeipakket. 

 

De bijdrage op maandbasis mag voor gebruikers tot 21 jaar die recht hebben op een groeipakket 

niet meer bedragen dan de som van: 

● het basisbedrag van het groeipakket 

● de eventuele leeftijdstoeslag van het groeipakket 

● de toeslag voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften (groeipakket) of de 

inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming 

 



 

Om het uw MFC mogelijk te maken de bijdrage correct te berekenen, zal u deze gegevens met hen 

moeten delen. Uw MFC beschikt niet over de informatie van het groeipakket of de 

tegemoetkomingen. 

 


